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I.  Základní údaje o škole 

 

 

1.1 Název školy 
 
   Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 
   Sídlo    
   El. Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek 
     
   Kontakty: 
   tel.   ředitel                 555 531 652              e-mail:  info5zs@5zsfm.cz  
           sekretariát          555 531 651                           www.5zsfm.cz 
           mateřská škola   555 557 712                          www.msliskovecka.cz 
 
   Právní forma: příspěvková organizace - právní subjektivita od 1. 9. 1998 
   Datum zapsání do rejstříku škol – 1.1. 2012 
    
   IČO:    68157797                                    RED IZO:    600 133 753 
 

1.2 Zřizovatel školy 
 
    Statutární město Frýdek-Místek          IČO: 00296643 
    Radniční 1148                                     www.frydek-mistek.cz 
    73822 Frýdek-Místek 
 

1.3 Vedení školy 

    Ředitel školy:                                     Zástupci ředitele: 
    PaedDr. Jaromír Horký                       Mgr. Denisa  Šťotková 

1.stupeň   
                                                                Mgr. Jaromír  Cielecký 

2.stupeň 
                                                                p. Irena Drabinová            ŠD 
                                                                p. Jana Ondrušíková         MŠ 
    Kontakty: 
    horky.skola@gmail.com                      stotkova@seznam.cz 

            cielecky.jaromir@seznam.cz 
                                                                msliskovecka@seznam.cz 
 
                                                                          
                   
 

 

 

 

 

 

mailto:info5zs@5zsfm.cz
http://www.5zsfm.cz/
mailto:horky.skola@gmail.com
mailto:stotkova@seznam.cz
mailto:cielecky.jaromir@seznam.cz
mailto:msliskovecka@seznam.cz
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1.4 Hlavní činnost školy 
Organizace je základní škola se školní druţinou a školní jídelnou, součástí je rovněţ 
mateřská škola. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 
Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky č.107/2005 sb. o školním 
stravování. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání. 
 
 
 
 

1.5 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 7. 2. 2012 

Počet členů školské rady  6 

Předseda                                                             MUDr. Pavel Šrubař 

 
 
 
 
 

1.6 Údaje o občanském sdruţení při škole  
 

Zaměření podpora školních akcí 

Předseda                         p. Rusková Monika 
 

 
 
 
      

1.7 Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola  Lískovecká 2850 106 

Základní škola 1100 

Školní druţina 215 

Školní jídelna MŠ  Lískovecká 2850 106 

 
 
 
 
 

1.8.Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu 

Mateřská škola 4 106 26,5 

1. stupeň ZŠ 18 423 23,5 

2. stupeň ZŠ 17 371 21,82 

Školní druţina 6 198 33 

Školní jídelna  x 589 x 
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1.9 Charakteristika školy  
Základní škola  a mateřská škola El. Krásnohorské 2254 je úplnou  základní školou 
poskytující základní vzdělání ţákům od 1. do 9. ročníku. 
Bohatá je vzdělávací činnost zaměřená na region našeho města ve spolupráci s 
Muzeem Beskyd a městskou  knihovnou, Městskou policií, Hasiči FM a Policií ČR. 
Škola má všeobecné zaměření, v kaţdém  ročníku 2.stupně jsou organizovány třídy 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením  na fotbal.V 1.a 2.ročníku je 
zařazen dle zájmu ţáků  anglický jazyk.   
Při škole pracuje sportovní klub AŠSK a Centrum sportu.  
Bohatá je také nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s SVČ Klíč F-M a krouţků 
organizovaných školou.     
Zaměřujeme se na zdravý ţivotní styl ţáků formou  práce ve sportovních a 
zdravotnických krouţcích, pořádáním přednášek, besed, seminářů. 
Ve škole pracuje poradenské centrum  pro ţáky. 
   
 
 
 
 
 
 

   

1.10 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 58 učeben, 4 herny – moderní výbava 

Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna 

25 odborných pracoven , 1 ţákovská 
knihovna, 4 multimediální učebny 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště pěkný školní dvůr a školní hřiště 

Sportovní zařízení 3 tělocvičny, 1 fitcentrum, 1 školní hřiště, pohybové 
studium pro rytmiku a aerobic 
 

Dílny a pozemky 1 dílna, pozemky školy udrţovány 

Ţákovský nábytek nový, dle norem EU 

Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním  nářadím  apod. 

velmi dobré , stále se obnovuje 

Vybavení ţáků  učebnicemi a učebními 
texty 

dobré, stále se doplňuje 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

velmi dobré, pravidelně doplňováno 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

velmi dobré, 170PC, z  toho 88PC 
přístupné ţákům 
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II.  Přehled učebních plánů a oborů vzdělávání 

 

2.1 Vzdělávací program  

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “Krok do ţivota I.”, 
č.j. 466/2012  
ŠVP „ Krok do ţivota” č.j.760/2007 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “Otevřená škola”, 
č.j.  ŠVP I – 2007 podle RVP ZV 

I. stupeň 
6A,B,C,D 
7 A,B ,8A,B, 9 A,B 
7C,7D,8C,8D,9C,9D 

MATEŘSKÁ ŠKOLA         č.j. 14132/01 – 22 4 oddělení 

 
 
 
 
 
 
                             

III.  Personální zabezpečení činnosti školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 fyzický počet 

Pedagogičtí pracovníci 52 

Vychovatelky školní druţiny 6 

Provozní,THP 15 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 8 

Provozní zaměstnanci MŠ 3 

Zaměstnanci školní jídelny MŠ 4 

Zaměstnanci ŠJ ZŠ 12 

Celkem 100 

 
 
 
 
3.2  Údaje o pedagogických pracovnících  

1.stupeň 

Jméno učitele  Aprobace třídnictví 

Baranová Naděţda SpŠ 2.A 

Buchtová Pavlína 1.st. 1.C 

Pokludová Jana 1.st. 5.B 

Ondračková Jana  1.st. 1.D 

Dvorská Jana 1.st,Hv 3.C 

Chlebková Michaela 1.st. 3.B 

Krplová Ylona 1.st. 3.D 

Kanioková Jaroslava 1.st. 5.C 

Kmošťáková Vladimíra 1.st. 4.B 

Martinek Jiří 1.st. 4.A 

Minksová Romana 1.st.,AJ  

Nyklová Andrea 1.st.,Ov 3.A 

Šťotková Denisa 1.st. ZŘŠ 

Bohdálková Marie Bc. 2.C 

Krkošková Anna 1.st 1.A 

Kurečková Vladimíra 1.st 4.C 

Kavečková Jarmila 1.st 5.D 

Krajčová Taťána 1.st 5.A 
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Veselková Marcela 1.st.  2.B 

Stašová Radka Čj,Vv  

Ţídková Petra 1.st.,Dv 1.B 

Koloničná Marcela Ped. asistent  

Richtárová Renáta – ŠD SŠ vych.  

Nováková Melánie – ŠD SŠ vych.  

Konieczná Romana – ŠD SŠ vych.  

Bujnošková Jiřina SŠ vych.  

Drabinová Irena – ŠD SŠ vych.  

Pospíšilová Ivana – ŠD SŠ vych.  

                                 

2.stupeň 

Jméno učitele  aprobace třídnictví, funkce Učí 

Beňová Alena Z,Rj,,Aj 6.B Aj,Z 

Cielecký Jaromír Př,Zzv ZŘŠ Př,E 

Derián Petr M, ICT  M,Fy, ICT 

Dřínová Ludmila D, Rj, Nj 7.C D, Rj 

Karásková Lenka Čj, Ov 8.C Čj,Ov 

Hlubek Zdeněk Pŕ,,Zzv  Př,Hv,Pč,Ov 

Chasáková Věra SpŠ   Nj,Čj,Pč 

Krasula Milan M,Tv  M 

Macháčová Eva M,Př 8.A M, Inf, Př 

Macháč Martin M,Př 6.D M,Př,Tv 

Mohylová Jana Čj,Vv 9.A Čj,Vv 

Konečná Šárka Čj, Ov  6.A Čj, Ov 

Remiášová Jarmila Rj,Ov  Vv,Rv,Rj 

Řeháček David Ov,Tp 7.A  Z,Tv,Ov 

Srostlíková Eva Čj,Nj,D 9.B  Čj,D,Nj 

Sýkorová Marie Tv,Z 8.B Tv,Z 

Vašková Renáta F,Tp 7.B F,Inf,Tp 

Lahnerová Olga Čj, Aj 9.C Čj, Aj, Vv 

Lokaj Vítězslav Inf ICT Inf, Vv 

Holenková Jana Př, Ch 6.C Př,Ch,Vv 

Richter Lubomír F, Pč 8.D F, Pč 

Říhová Naděţda M,Aj VP M,Aj, 

Sláma Josef f.Tv - Tv 9.D Tv, Pč 

Švarcová Alena Bi,M ZŘŠ M,Př,Ov 

Vondráková Jarmila Tv, Z 7.D Tv, Z, Vv 

Grosman Zdenek M,F  M 

Horký Jaromír Tv,Bi ŘŠ Tv,Bi 

Koselová Michaela as. pedagoga   

Pešatová Lucie as. pedagoga   

Matýsková Pavla M,Z  M,Z 

Šturcová Kateřina D,ON  Hv,D,ON 

 
 

3.3  Pedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ celkem 

 muţi ţeny celkem 

     celkem ZŠ 11 48 59            

     aprobovaní 10 39 49 

     neaprobovaní 1 2 3 

     PP MŠ 0 8 8 

     PP ŠD 0 6 6 

     celkem: 11 55 66 
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3.4 Věkové sloţení pedagogických pracovníků    

 Učitelé 

Věk Muţi Ţeny 

do 30 let 1 3 

31 - 40 let 2 8 

41 – 50 1 22 

51 a více let 7 14 

Celkem 11 47 

 
 
 
 
3.5 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
Kvalifikovanost………………………………….…………………..……………………    91,5% 
Kvalifikovaní – 54 ped.zam.       Nekvalifikovaní – 5 ped.zam. 

 
 

 

 

3.6 Školní poradenské centrum 
 počet          kvalifikace   dosaţ.vzdělání 

výchovný poradce 1 1                VŠ 

preventista rizik. chování ţáků 1 akreditované studium                VŠ 

koord.pro mimoř. nadané ţáky 0                  VŠ 

školní psycholog 0    
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IV.  Údaje o přijímacím řízení 

 
 

4.1 Počty ţáků zapsaných k zahájení povinné školní docházky v základní škole  

        Celkem u zápisu S ţádostí o odklad docházky Zapsaní pro šk. rok 2012/2013 

                   104 12 86 (6 ţáků přestup na jinou školu)       

 
 

4.2 Na víceletá gymnázia přijato  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 0 5 

 
 

4.3 Počty ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

              7. ročník                 8. ročník                    9. ročník  

0 9 101 

 

 4.4 Umístění ţáků 9. ročníků na střední školy a odborná učiliště 

Gymnázium 8 

SŠ ukončená maturitou 52 

SŠ ukončená výučním listem 41 

Bez zájmu o studium 0 

Ke 30. 6. nepřijato 0 

 

 

9.A  Počet ţáků: 26 % 

gymnázium 3 12 

SŠ  M 14 54 

SŠ  VL 9 35 

 

9.B  Počet ţáků: 25 % 

gymnázium 4 16 

SŠ  M 13 52 

SŠ  VL 8 32 

 

9.C Počet ţáků: 25 % 

gymnázium 0 0 

SŠ  M 13 52 

SŠ  VL 12 48 

 

9.D  Počet ţáků: 25 % 

gymnázium 1 4 

SŠ  M 12 48 

SŠ  VL 12 48 
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V.  Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 

 
5.1 Celkové hodnocení klasifikace ţáků ve školním roce 2011/2012 
Zpracováno  na základě klasifikačního přehledu k 20.6.2012 

   Prospělo    

Ročník 

Počet 

ţáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují ročník 

1. 95 86 7 2 0 

2. 79 71 8 0 0 

3. 84 67 17 0 0 

4. 71 31 40 0 0 

5. 95 51 42 2 0 

Celkem 

1. 

stupeň 

424 306 114 4 0 

6. 90 21 63 6 0 

7. 85 19 59 7 0 

8. 94 5 77 12 0 

9. 101 7 93 1 0 

Celkem 

2. 

stupeň 

370 52 292 26 0 

Celkem 794 358 406 30 0 

 
 
5.2 Průměrný prospěch 
1. stupeň 
Celkový průměrný prospěch       1,36 
2. stupeň  
Celkový průměrný prospěch       2,1 

 

Průměrný prospěch školy        1,7                

 

 

5.3 Výchovná opatření za obě pololetí  

Stupeň chování Počet 

2 32 

3 16 

 
5.4 Důtky ředitele školy a třídního učitele za obě pololetí  

Výchovná opatření Počet 

Důtka ŘŠ 57 

Důtka TU 162 

Napomenutí TU 332 

 

5.5 Pochvaly za obě pololetí 

Pochvaly Počet 

Pochvala ŘŠ 3 

Pochvala TU 329 

Pochvala na vysvěd. 0 
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5.6 Integrace dětí 

Druh postiţení  Ročník Počet ţáků 

Sluchové postiţení 2.,6.roč. 2 

Zrakové postiţení  0 

S vadami řeči 6.roč. 1 

Tělesné postiţení  0 

S vývojovými poruchami chování 1.,3.,7.,8.,9.roč. 6 

S vývojovými poruchami učení 1.,2.,4.,5.,6.,7.roč. 12 

Autismus 4.,6.roč. 2 

Komentář :  Pro integrované ţáky s poruchami učení byl vypracován individuální plán.  
 

 
 
 
 

VI.  Údaje o prevenci rizikového chování ţáků 
 
 

Ve školním roce 2012/2013 byla na základní škole věnována výchovným poradcem, 
pracovníkem pro prevenci závislostí a vedením školy systematická pozornost prevenci 
projevů  rasismu, netolerance a xenofobie .Dále byla věnována pozornost prevenci a 
řešení šikany mezi ţáky a projevům záškoláctví. 
 
Počet výchovných poradců na základní škole:  1  (1 vyučující  - specializač. stud. pro 
funkci VP) 
Počet preventistů patologických jevů na škole:  1 
 

Nejčastější výchovné problémy ve školním roce 2012/2013  
Nekázeň, nevhodné chování ve vyučování, špatná pracovní morálka, vandalismus, 
neomluvená absence, nevhodné chování k učitelům, kouření v prostorách školy a v její 
těsné blízkosti. 
 

Prevence 
- tematické třídnické hodiny 
- pohovory s rodiči a ţáky  prostřednictvím třídních učitelů, výchovné komise za účasti 
výchovného  poradce, kurátora, vedení školy 
- důslednější kontroly ţáků (zejména absence ţáků a způsob omlouvání, zvýšená 
pozornost byla   věnována pozdním příchodům do vyučovacích hodin) 
- dozory nad ţáky a s tím související poučení o chování a bezpečnosti na školních 
akcích i akcích   mimo školu 
- aktivní práce výchovného poradce ( metodické vedení třídních učitelů při práci s ţáky, 
samostatná  konzultační a pohovorová činnost) 
 

Škola měla zpracovaný minimální preventivní program. 
 

 

Schránka důvěry:    ANO 

Počet všech vhozených záznamů: 20 
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Počet řešených případů, které se týkaly šikany nebo náznaku šikany:  5 

Počet řešených případů, které se týkaly kouření, případně zneuţívání návyk.látek:  

5 (kouření) 

Počet řešených případů, které se týkaly záškoláctví a pozdních příchodů do 

školy:  28 

 

Spolupráce školy s odborem sociálních věcí Magistrátu města Frýdku-Místku:      
ANO 
 

 

 

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Ve školním roce 2012/2013 bylo čerpáno na DVPP  

 Celkem za organizaci 31470,- 

z toho vzdělávání ONIV (stát.rozp.)  4290,- 

z toho projekt „Škola budoucnosti“ 15440,- 

z toho vzdělávání  ( město FM) 11740,- 

 

Priority DVPP   - kooperativní učení a nové formy 
                         - činnostní učení 

  - cizí jazyky 
 

Přehled vzdělávacích akcí viz příloha č. 1. 

 

 

 
 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

                                                                                                                                                                   

8.1 Pravidelná činnost ţákovského parlamentu  

 
          V ţákovském parlamentu  na  škole pracovali volení zástupci tříd pod vedením  
            p. uč. Remiášové  a p. uč. Holenkové 
          ŢP zajišťoval            - sběr starého papíru                            
                                            - školní rádio/rozhlas 
                                            - podílel se na vydávání školního časopisu „ Hot magazín“ 
                                            - podílel se na tvorbě kulturního prostředí ve třídách a na 

   chodbách školy                                                      
            ŢP zorganizoval      - mikulášskou nadílku pro ţáky školy  
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8.2 Školní krouţky a nepovinné předměty 
 
 Zájmové kroužky organizované pod SVČ Klíč 
        
       angličtina                              1.stupeň                    p. uč. Šťotková 
       angličtina     1                       1.stupeň                    p. uč. Minksová 
       angličtina     2                       1.stupeň                    p. uč. Minksová 
       angličtina     1                       1.stupeň                    p. uč. Kurečková 
       angličtina     2                       1.stupeň                    p. uč. Kurečková 
       krouţek Mladý biolog            2.stupeň                    p.uč. Nováková 
  keramický krouţek  1. stupeň  p. uč. Baranová 
  keramický krouţek  2. stupeň  p. uč. Kuchařová 
       keramický krouţek  1. stupeň  p. uč.Buchtová 
  aerobik 2. třídy p. uč. Veselková 
   turistický krouţek 1. stupeň p. uč. Buchtová 
       výtvarný krouţek                   1.stupeň                    p.uč. Krplová 
  sborový zpěv 1. stupeň p. uč. Dvorská 
  zdravotnický 2. stupeň p. uč. Kanioková 
  krouţek Funky Beat 1. stupeň  p. Blahutová 
  ruský jazyk 2. stupeň p. uč. Remiášová 
       psaní všemi deseti                1.stupeň                    p. Mecová 
       matematika                           1.stupeň                    p.uč. Nyklová 
  
 
       Kroužky Centra sportu 
       míčové hry 1                          8. ročník                    p. uč. Sláma 
       míčové hry 2                          4. a 5. ročník             p. uč. Sláma 
       gymnastika 1                         2.stupeň                    p.uč. Vondráková   
       gymnastika 2                         1. stupeň                   p.uč. Vondráková   
  florbal 1. a 2. třídy                p. uč. Krasula 
  florbal   4. a 5. třídy p. uč. Martinek 
       florbal   3. třídy p. uč. Martinek   
  kondiční posilování 2. stupeň p. uč. Řeháček 
       kondiční posilování               2. stupeň                   p. uč. Horký 
       házená                                  výběr                         p.uč. Horáček 
       sportovní gymnastika            1.a 2.stupeň              p.uč. Vondráková           
       Pohybové hry I. – chlapci      1.stupeň                    p. uč. Kavečková 
       Pohybové hry II. –  dívky       1.stupeň                    p. uč. Kavečková 
       Pohybové hry III. - smíšené   1. a 2. třídy                p. uč. Bohdálková, Krkošková 
 
 Nepovinné předměty: 0 
  
 

8.3 Aktivity 1. stupně - nejúspěšnější akce 

 

 třídní projekty  

 projekt „ Moje první školička“ 

 sobotní akce – akce pro rodiče s dětmi 

 školy v přírodě – Bílá, Morávka 

 dopravní výchova – spolupráce s Policii ČR 

 soutěţ recitační, hudební, Zdravé zuby, pěvecká soutěţ Loutnička 

 mikulášská nadílka -  Vánoce ve škole 

 bruslení-hrazeno z prostředků Statutárního města Frýdek-Místek 

 výtvarné soutěţe Distep  
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 plavecký výcvik  2. a 3. tříd 

 netradiční zápis do 1. tříd 

 sportovní soutěţe:  soutěţe ve florbalu „ O pohár ředitele školy“, Mc Donald Cup-
kopaná,vybíjená,  lehká atletika, házená, přespolní běh, šachy, šplh, atletický trojboj   

 „Noc s Andersenem“ –celoevropská literární akce s nocováním ve škole 

 výukové lekce v Městské knihovně F-M 

 výchovně vzdělávací akce  - Muzeum Beskyd  

 akce pro děti s rodiči -maškarní dětský karneval 

 exkurze dětí z mateřské školy 

 besídky pro rodiče ke Dni matek  

 návštěvy kulturních představení – divadlo, koncert 

 akce HZS – projekt „Hasík“ pro 2. a 6. ročníky 

 spolupráce s Policií ČR 

 návštěva Planetária 

 celoroční projekt ,,Ovoce do škol” 

 testování ţáků 5. ročníků (MŠMT, TIMMS) 

 zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti 

 příprava „ Dne jazyků“ 

 průběţná příprava na srovnávací testy 5. ročníků 

 zaměření na rozvoj finanční gramotnosti 

 Den stromu 

 Adra – spolupráce na sbírce 

 výlet na Višňovku- výběrová akce ţáků 

 lyţování 1. tříd na Bílé 

 den odpadů ve FM 

 miniolympiáda anglického jazyka 

 krajský a celorepublikový přebor v šachu 
 
 

8.4 Aktivity 2. stupně - nejúspěšnější akce 

 

 adaptační pobyty  6.ročníků a následné proţitkové semináře-10 seminářů ve       
spolupráci s CNN 

 dvě sběrové akce školy-sběr starého papíru 

 lyţařský výcvikový kurz na Bílé 

 organizace okrskového kola ve šplhu 

 soutěţe v silovém čtyřboji 

 soutěţe ve volejbale, kopané 

 okresní závody ve sportovní gymnastice 

 olympiáda – konverzace v AJ 

 poznávací zájezd do Anglie 

 matematická olympiáda 

 biologická olympiáda 

 Pythagoriáda  6.-.8. tříd 

 Klokan 2013 

 dějepisná olympiáda 

 Olympiáda v českém jazyce 

 semifinále a finále TALENT 2013 ve zpěvu 

 projekt Planeta Země 3000 

 zeměpisná olympiáda 

 soutěţ Zahrádkář 

 výukové lekce s Muzeem Beskyd – zapojeny všechny ročníky 
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 vánoční jarmark a dílny, besídky pro rodiče 

 soutěţ pořádaná Městskou knihovnou  ve F-M „Tvoříme vlastní nakladatelství“ 

 výukové lekce pořádané Městskou knihovnou ve F-M 

 pravidelné bruslení - hrazeno z prostředků města Frýdku-Místku 

 ekologické akce a exkurze  - Záchranná stanice pro poraněné ţivočichy 
v Bartošovicích s výukovým programem, Flóra Olomouc 

 Den otevřených dveří pro rodičovskou veřejnost - prezentace ţákovských prací 

 besedy v rámci projektu Zdravá škola -  Výchova k rodičovství-beseda s MUDr. 
Kovářem, Právní vědomí -beseda s Policií ČR a výukové akce v rámci poţární 
prevence 

 projekt Den Země v rámci města i školy 

 exkurze -  Flóra Olomouc, městská knihovna, Úřad práce, Hukvaldy, Opava 

 jarní a podzimní biologické soutěţe  pořádané  Zoo Ostrava 

 turnaj ve florbalu  6.- 9. ročníků   -  O pohár ředitele školy 

 Evropský den jazyků  

 konverzační soutěţ v anglickém jazyce 

 soutěţ „Win with Oxford“ 

 recitační soutěţ 

 testování ţáků 9. ročníků  

 školní karneval, karneval ve školní druţině 

 Školní olympijský den  - závěr školního roku 

 Zeyferus – ekologická výchova – ukázka dravců 

 výtvarné soutěţe tematicky zaměřené na téma  Moje  zvíře a Velikonoce 

 

 

8.5 Aktivity školní druţiny a mateřské školy 

 
Hlavní náplní ŠD je pohybově relaxační činnost zaměřená na rozvoj osobnosti ţáka  
1. – 5. ročníku, zpracována do „Školního vzdělávacího programu školní druţiny“. 
Další činnost ŠD je zaměřená také na doučování, vytváření pracovních návyků, 
přípravu na vyučování.  Charakteristická pro práci v ŠD je rodinná atmosféra a dobrá 
spolupráce s rodiči. 
 
Hlavní náplní MŠ je předškolní vzdělávání dětí. V naší MŠ se přizpůsobujeme 
vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Vzdělávací činnost je zaloţena na 
přímých záţitcích a aktivní účasti dětí při výukových činnostech. 

 

Výroční zpráva o činnosti školní druţiny viz. příloha č. 2. 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy viz. příloha č. 3. 
 
 

8.6 Ocenění ţáků a pedagogů školy 
  

 Oceněný pedagog- Mgr. Ludmila Dřínová- velice zodpovědná a precizní ve 
výuce. 
Její předností jsou výborné organizační a motivační schopnosti, ve své přímé 
pedagogické práci vyuţívala dlouholetých zkušenostní z oblasti metodické, byla 
vţdy průkopníkem nových výukových metod.  
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8.7 Úspěchy školy v soutěţích a olympiádách 
  

Celostátní kolo:               

          Mistrovství ČR v šachu 1. stupeň – Daniel Ţídek, Zuzana Gřesová, Martina                           
Kaňoková, David Mavrev, Ondřej Nytra                                   3.místo 

          Skupina Funky Beat  skupina  roku 1.místo 

          Literární soutěţ 1.a 2.místo 
                                                                                                                                                         

 

Krajská kola: 

          Krajské kolo přeboru v šachu               1. místo 

 Krajská soutěţ tanečních krouţků                                 1.místo Funky Beat  

 Krajské kolo biologické olympiády kat. C                       24. místo 

 Krajské kolo biologické olympiády kat. D                       2.,4.,14. místo                                                                                                                                                                                                                  
 
 

Okresní kola: 

   Okresní kolo v házené                                                    3.místo 

   Nejvšestrannější sportovní škola                              3. místo 

           Ekologicky nejzdatnější škola  3.místo 

           Zeměpisná olympiáda   7.místo 

           Biologická olympiáda kat.C  3.místo 

           Biologická olympiáda kat. D  1.,2.,3. místo 

           Dějepisná olympiáda                                                8.místo 

           Fotbal  4.místo 

           Přespolní běh  2.místo 

           Minivolejbal              2.místo 

           Šplh  1.místo 

           Minifotbal  1.místo 

           Dopravní soutěţ  2.místo 

           Atletický čtyřboj mladší ţáci  3.místo 

           Atletický čtyřboj starší ţáci  1.místo 
 

                                                                                                                                                                                             

8.8 Modernizace školy 

 
       V průběhu  škol. roku  2012/2013  

 - vybavena učebna jazyků moderní sluchátkovou technologií 
 - vybavení učeben novými interaktivními tabulemi 
 - nákup a vybavení učeben ICT novými počítači 
 - celková obnova elektroinstalace na budově C 
 - vyasfaltování plochy dopravního hřiště mezi tělocvičnami v areálu školy 

- výměna oken na MŠ Lískovecká 2850 
- vymalování budov na MŠ Lískovecká 
- nové botníky na MŠ Lískovecká 
- vymalování a celková rekonstrukce kuchyně na ZŠ 
- vymalování chodeb ve školních prostorách 
- oprava a výměna linolea v odborných učebnách 
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8.9 Prezentace školy na veřejnosti 
-   formou webových stránek na internetu    
- prezentací školy ve školním časopise „Hot magazín“  
- zveřejňováním úspěchů školy v regionálním tisku  
- pořádáním „Dne otevřených dveří“ pro rodičovskou veřejnost 
- organizováním společných akcí s rodiči – keramická dílna, Den 

matek, ţákovský karneval, vánoční jarmark 
-   výroba vánočních dárků pro důchodce 
-  podílení se na výzdobě vánočního stromu v Místku 
-  vystoupení  pro seniory v Domově důchodců 

             
            

8.10  Spolupráce s veřejností 

 
Tato spolupráce byla hlavně zaměřena na spolupráci se Školskou radou a Sdruţením 
rodičů  školy. 
Školská rada měla v průběhu školního roku  tři jednání. Obsahem setkání byly okolnosti 
kolem sloučení škol. 

Byly uskutečněny 4 třídní schůzky, z toho 2 konzultační.  
Největší ohlas u rodičů měly třídní schůzky spojené s prezentací a ukázkami  prací dětí. 

Pro rodičovskou veřejnost a děti mateřských škol byl uskutečněn Den otevřených 

dveří. Pro zapsané ţáky budoucích prvních tříd proběhl projekt „Moje první školička“ 
formou čtyř setkání. 

Spolupráce s Muzeem Beskyd se stala jiţ dobrou tradicí, zúčastnili jsme se výukových 

lekcí pořádaných Městskou knihovnou ve FM. 
  
V rámci řešení vých. i výuk. problémů jsme úzce spolupracovali s PPP ve  
Frýdku-Místku.  
Velmi dobrá byla spolupráce s Odborem školství  Magistrátu města Frýdku – Místku a 
Krajským úřadem v Ostravě. 
 
 

 

IX.  Údaje  z  kontrol  a  inspekční činnosti ČŠI 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje - protokol č.j KHSMS 
00644/20136/FM/HDM 
ze dne 7.3. 2013 MŠ 
Závady uvedeny v protokolu. 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje - protokol č.j. KHSMS 
00644/2013/FM/HDM- 026 ze dne 3.4.2013 
(kontrola nakládání s nebezpečnými chem. látkami při výuce chemie) 
Nebyly zjištěny závady. 
 
Krajská hygienická stanice – protokol KHSMS 1060/2012/FM/HDD-098  
ze dne 19.10. 2012 
 
Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Protokol o kontrole 
provedené na základě pověření č. 406/03/2012 – ředitele krajského úřadu 
ZŠ – p. Kořínková, p. Babišová 
Bez závad. 
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                                X. Údaje o hospodaření za rok 2012 

 

Naše příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek – Místek,  

El. Krásnohorské 2254 splnila stanovené ukazatele, hospodařila s finančními 
prostředky rovnoměrně a hospodárně.  
 
Organizace hospodařila s peněţními prostředky získanými doplňkovou činností, 

účelovými dotacemi  Centra sportu ve výši 149 tis. Kč, s peněţními prostředky přijatými 

z rozpočtu zřizovatele ve výši  9 561 tis. Kč, s peněţními prostředky přijatými v rámci 

projektu EU ve výši 1 325 tis. Kč, s peněţními prostředky přijatými ze státního rozpočtu 

prostřednictvím rozpočtu kraje ve výši  34 315 tis. Kč a s prostředky svých fondů.  
 

V roce 2012 jsme získali finanční dary v celkové hodnotě 20 tis. Kč a věcné dary 

v hodnotě 6 tis. Kč pro potřeby dětí v ZŠ, ŠD a MŠ. Dále jsme obdrţeli 193 tis. Kč jako 
partneři projektu „Systém vyuţití počítačem podporovaných experimentů k posilování 
výzkumných kompetencí ţáků základních a středních škol“ ve spolupráci s Ostravskou 
univerzitou v Ostravě. 
 
V okruhu doplňkové činnosti jsme se zaměřili převáţně na pronájmy tělocvičny, tříd, 
školního bufetu, reklamních ploch.  
 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2012 činil 292 tis. Kč a byl převeden do 
rezervního fondu. 
 
Škola splnila stanovené ukazatele a se svěřenými  finančními prostředky hospodařila 
rovnoměrně a hospodárně.  
 
 
 
 
 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 
 
Projekt „ Škola budouctnosti“ – čerpání z fondu EU školám. 
Projekt ESF „Nové přístupy k vyuţití  ICT ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ“ , 
partnerský  projekt s Ostravskou univerzitou v Ostravě - ukončení projektu únor 2012. 
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XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoţivotního učení 
      

č.d. termín Akce č.akreditace zúčastněný cena 

5162 2.7.2012 "Znalostí nutné k ochr.zdraví"  viz sezn.zam.ZŠ ŠJ 2200 

5182 30.8.2012 "Znalostí nutné k ochr.zdraví"  Bes.,Juch.,Biol.MŠŠJ 600 

1830 3.9.2012 Úvod k psychiatrick.diagn.a IVP 32816/2010-25-785 Říhová 1400 

1949 18.9.2012 Novela zák. o pedag.prac. 38930/2011-25-855 Horký 590 

2042 17.,19.-21./12 "Zdravotník zotav. akcí" 28311/2011-25-676 Macháčová 2200 

1953 10.10.2012 Interní audit systému HACCP  Salachová ZŠ ŠJ 350 

1999 15.10.2012 Doúčtování majetku PO  Kořínková 1800 

2164 21.11.2012 Souhrn zemn ve mzdové účtárně  Pešatová 1790 

2213 30.11.2012 Kalkulace v praxi PO  Kořínková 1300 

1036 16.1.2013 Novela k DPH 2013 11 769/2010-25 Kořínková 1100 

5031 18.2.2013 ZŠ ŠJ Hygienické minimum  Cílková 200 

5032 18.2.2013 ZŠ ŠJ Hygienické minimum  Petrošová 200 

5033 18.2.2013 ZŠ ŠJ Hygienické minimum  Šebestová 200 

5034 18.2.2013 MŠ ŠJ Hygienické minimum  Besedová 200 

5051 13.3.2013 Angličtina 2.st.ZŠ-1. 36098/2011-25 Lahnerová 100 

1242 15.3.2013 Mocný nástroj učit.I. 27 291/2012-25-477 8 uč.-viz seznam 15440 

1332 15.4.2013 Prac.pr.předp.-Spotř.koš ve ŠJ  Salachová 700 

1399 26.4.2013 Účetn.PO "Vybrané met.ú.r.2013 11 748/2011-25-232 Kořínková 1100 

      

      

      

      

      

      

      

      

  Celkem   31470 

  z toho vzděl. ONIV (stát.rozp.)  4290 

  z toho vzděl.(Stat.město Frýdek-Místek)  11740 

  z toho vzděl.(projekt "Škola budoucnosti)      15440 

      

 
 
 

XIII. Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství  

Kolektivní smlouva           ze dne 3.1.2012 

Předseda                                                                       Mgr. Renata Vašková 
 
 

      Podání a stíţnosti 
Ve školním roce 2012/2013 dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo 

 Podání: 0 
 Stíţnosti:  0 
 
 

       

 



 20 

 

 

 

 

Závěr 

 
           Školní rok 2012/20123 byl zaměřen na tyto hlavní úkoly   
   

 inovaci  ŠVP  „Krok do ţivota“ a „Otevřená škola“ podle RVP ZV v souvislosti se 
spojením obou škol 

 zlepšení energetické náročnosti budovy školy  

 výchovu  ke zdraví a zdravému ţivotnímu stylu 
 
 
           Naplánované úkoly se nám podařilo splnit. 
 
 
    Rada školy schválila Výroční zprávu o činnosti školy dne  15. 10.  2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
PaedDr. Jaromír Horký                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                              ředitel školy 
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Příloha č. 2     

 
 
 
 

Výroční zpráva 
 
 
 
 

o činnosti školní druţiny 
 
 

Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, 

El. Krásnohorské 2254 

 

 

 

za školní rok 2012/2013 
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Evaluační zpráva o činnosti ŠD za školní rok 2012 - 2013 
 

Ve školním roce 2012/2013 se přihlásilo do školní druţiny 206 dětí, které byly rozděleny 
do šesti smíšených oddělení. 

1. oddělení  vychovatelka  Richtárová Renata (1. B, 2. B třída) 

2. oddělení vychovatelka    Nováková Melanie (2. A, 3. B tříta) 

3. oddělení vychovatelka   Konečná Romana  (1. D, 3. A třída) 

4. oddělení vedoucí vychovatelka   Drabinová Irena (1. C, 3. D třída) 

5. oddělení vychovatelka   Pospíšilová Ivana (1. A, 2. C třída) 

6. oddělení vychovatelka   Bujnošková Jiřina (3. C, 4. a 5. třídy) 

Jiţ  po několika dnech školní docházky jsme mohli říci, ţe 70 nových prvňáčků se bez 
problémů sţilo s ostatními. Při společných hrách si oblíbili své nové kamarády, kteří je 
mezi sebe hezky přijali. 

Úvazky vychovatelek: Drabinová Irena 23 hodin  =  100% 
  Pospíšilová Ivana 28 hodin  =  100% 
  Richtárová Renata   28 hodin  =  100% 
  Nováková Melanie   28 hodin  =  100% 
  Konečná Romana   28 hodin  =  100% 
  Bujnošková Jiřina    23 hodin  =    80% 

 

Spolupráce s rodiči byla zajištěna  účastí vychovatelek na třídní schůzce pro 1.třídy, 
denním kontaktem s rodiči - umoţněním návštěvy v jednotlivých odděleních (dle 
potřeby a zájmu), lístečky pro rodiče (včasné informace o připravovaných akcích ŠD). 
 

Za poplatky za zájmové vzdělávání ve ŠD (100 Kč za dítě na měsíc) byla vybrána 

částka 183 100 Kč. Osvobozeno od placení bylo v prvním pololetí 19 dětí, v druhém 

pololetí 13 dětí. Na pomůcky pro výchovy, hry a hračky bylo vyčerpáno z této částky 72 

699 Kč. 
 

Sdruţení rodičů přispělo částkou 12 265 Kč na odměny pro děti při celodruţinových 
akcích včetně karnevalu pro ŠD a 1. stupeň. Taktéţ uhradilo celoroční předplatné 
dětských časopisů SLUNÍČKO a MATEŘÍDOUŠKA.  
 

Spolupráce s učiteli byla zajištěna denním kontaktem při předávání dětí. 
 
Náměty pro výchovu a vzdělávání dětí mohly vychovatelky čerpat z časopisu 

INFORMATORIUM 3-8 a ABC (celoroční předplatné zajišťuje škola). 
 
Velkým přínosem pro práci vychovatelek byly sponzorské dary, které pro naši ŠD 
zajistila paní vychovatelka Jiřina Bujnošková. Jednalo se o tyto firmy a konkrétní dary: 
ARTLINEN – látky 
BARVY NA NÁTĚR – barvy 
BESIP – reflexní vesty 
HAMÉ– medvídci, aj. propagační materiály 
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INTERSPAR – hodnotné dárky do tomboly na karneval 
KAUFLAND – klíčenky 
GARANT KORÁLKY – korálky 

PRECIOSA ORNELA – korály 
MORAVIATEX – látky 
NIKON – foťák 
OLYMPUS – foťák 
OSPAP – papíry  
PEXI – puzzle 
PRITT – lepidla KLOVATINA 
RACIO – chlebíčky aj. pufované věci 
RANNÍ DŢUSY-MARTIN JURKA – dţusy na celoškolní Den dětí 
RAPETO – vzorky vitamínů 
SIGNAL UNILEVER – osušky, zubní pasty-vzorky, kelímky 
SVITAP – ubrusy pro druţinu 
TESAŘ - MRAŢENÉ BAŠKA – nanuky pro celou školu 
VESELÁ KRÁVA – pexesa 
VOJENSKÉ LESY A STATKY – pexesa, bloky 
 
 

Při plánování veškeré výchovně zájmové činnosti kladly vychovatelky důraz na to, 

aby byly zajištěny podmínky pro přirozenou relaxaci, odpočinek a rekreaci dětí, 

odstranění únavy z vyučování a regeneraci sil. Respektovaly individuální 

schopnosti a dovednosti dětí. Cílem jejich práce bylo poloţit základy ke klíčovým 

kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, 

kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním. 
 
V tomto školním roce proběhly čtyři schůzky metodického sdruţení ŠD. Podle plánu v 
jednotlivých ročních obdobích proběhly tyto společné druţinové akce: 
 

PODZIM 
 VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY                                                                                                      
Děti z 3. oddělení se ještě nechtěly odpoutat od času prázdnin a cestování. Diskuze a 
čtení o Egyptě, zemi bohaté starověké kultury a minulosti, zemi pyramid a krásného 
Rudého moře je pohltila. Dozvěděly se, ţe vzdělávání ve školách není samozřejmostí. 
Seznámily se s arabskými pokrmy a některými nápoji a díky mamince jednoho z dětí i 
s některými slovíčky. Vše se snaţily ztvárnit ve výtvarných skupinách a při tom si 
uvědomily, jak je ţivot v různých koutech Země pestrý a barevný. 

KOCOUR V BOTÁCH (kino)                                                                                                                 

21. září se vydaly vychovatelky s dětmi, které měly zájem,  hezkou podzimní vycházkou 
kolem řeky Ostravice na první filmové představení v tomto školním roce do kina Vlast.  
O tom, ţe animovaná komedie KOCOUR V BOTÁCH se dětem moc líbila, svědčil 
mohutný potlesk na závěr filmu. 

SLUNÍČKOVÉ DNY                       

Téměř kaţdý den od začátku školního roku byl „ sluníčkový“. Děti trávily část 
odpoledního pobytu za školou nebo na školním hřišti. Zde jste je mohli vidět hrát 
kopanou, Záchranku, skákat a podbíhat lano, jezdit na skejbortech a koloběţkách. Moc 
hezké obrázky namalovaly na chodník křídou. Krásné počasí babího léta doprovázelo 
děti i na vycházce k rybníku. 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ                 

Ve svých hernách vytvářely děti pod vedením svých vychovatelek první podzimní 
výtvarné práce. Prvňáčkům se podařili roztomilí jeţečci. Pilinovou technikou vznikly 
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kukuřičné klasy, z barevných papírů podzimní ovoce a nechyběli ani první veselí dráčci. 
Všechny výrobky zdobily herny a chodby naší druţiny. 
 

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY                                                                                                                         

U příleţitosti Světového dne ochrany zvířat (4. října) děti naší druţiny proţily „týden se 
zvířátky“. Spolu s vychovatelkami malovaly a modelovaly oblíbená zvířátka, omalovaly 
zvířecí omalovánky, hrály si různé „zvířecí hry“. Díky nové sběratelské sérii Mluvení se 
zvířátky, která obsahovala kartičky zvířat z českých a moravských ZOO, si děti 
předávaly nové informace o chování a zvyklostech zvířat a hlavně pomocí speciálního 
mluvítka poznávaly zvuky, které vydávaly zvířátka z kartiček. 

LORAX  ( kino)                                                                                                                                      

12. října se paní vychovatelky s dětmi vydaly na další filmové představení do kina Vlast. 
Krásně svítilo podzimní sluníčko a cestou kolem řeky Ostravice si všichni „vychutnávali“ 
barvičky podzimní přírody. Tentokrát si děti odnesly záţitky z animované pohádky plné 
bláznivých gagů a muzikálových čísel, ve které hlavním hrdinou byl zvláštní malý 
muţíček jménem Lorax, který miloval vše ţivé a celou přírodu. 

DRAČÍ DNY                                                                                                                                  
Některé dny v druhé polovině října byly v naší druţině opravdu „dračí“. Děti malovaly a 
tvořily draky různými technikami, vybarvovaly dračí omalovánky. Všechny jejich práce 
zdobily druţinové herny i galerii naší školy. Největší radost měly děti z dráčků, kteří se 
jim vznesli  i v místnosti,  a měly povoleno se s nimi proletět po dlouhé školní chodbě. 
Samozřejmě i venku za školou se krásně vznášeli.  

VESELÉ STRAŠENÍ                                                                                                                                          
Všichni se dočkali.  Poslední říjnový den se konala v naší školní druţině oblíbená 
Halloween párty, na kterou se děti se svými vychovatelkami připravovaly jiţ několik dnů 
předem. Děti malovaly halloweenské plakáty, strašidelné masky, dýně, klobouky, 
vybarvovaly omalovánky, vyráběly dýňové zápichy. Také si svou dýni vlastnoručně 
vyřezaly, vydlabaly a vyzdobily. Na VESELÉ STRAŠENÍ zavítalo mnoţství rozličných 
strašidel, čarodějnic, duchů, bílých paní. Všichni si pak v maskách parádně zatančili, 
zasoutěţili a nechyběly ani halloweenské dobrůtky. Závěrečná pochvala patřila dětem a 
jejich rodičům za hezky připravené kostýmy. 

 

ZIMA 
VÁNOČNÍ SKŘÍTCI 

Od prvních listopadových dnů se pustily paní vychovatelky s dětmi do malování, 
vybarvování, laminování a nakonec kompletování veselých vánočních skřítků. Všech 
čtyřicet „chlapáků“ zdobilo spolu s ostatními ozdobami „Vánoční strom „ na místeckém 
náměstí Svobody. 
 
HURÁ DO AFRIKY (kino)                                                                                                            
Hurá do Afriky  byl název dalšího filmového představení, na které se vydaly děti 
se svými vychovatelkami do kina Vlast. Tentokrát si všichni odnesli záţitky 
z dobrodruţné cesty Billyho, Socratese a ostatních zvířátek, kterou provázela nejen 
legrace, ale došlo i k rozluštění záhady mizející vody. 
 
CITADELA 1. třídy                                                                                                                                               

Dne  28. 11. 2012 připravilo pro naše prvňáčky SVČ Klíč pěkné soutěţní odpoledne 
pod názvem Citadela. Děti se samy rozdělily do skupinek a pojmenovaly se Jeţci, 
Králíčci, Kočičky, Rybičky, Sluníčka, Draci a Běţci. Soutěţilo se v ukládání víček do 
řady podle barvy, v posunování kriketového míčku fxem  mezi brankami, v házení a 
chytání míčku mezi dvojicemi, ve cvrkání kuliček do důlku a v prolézání tunelu. Děti s 
velkou  houţevnatostí plnily všechny úkoly, za které získávaly „zlaťáky“. Po sečtení 
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všech „zlaťáků“ se umístilo druţstvo Králíčků na 1. místě. Druhé místo získali Draci a 3. 
místo Jeţci. Vítězům blahopřejeme a při finále, které se uskuteční v lednu 2013, 
budeme drţet pěsti.  
 
PEČENÍ PERNÍČKŮ (1. oddělení)                                                                                                               

S přicházejícím prosincem, časem adventním, se děti uţ nemohou dočkat očekávaných 
Vánoc. Proto jsme se rozhodli, ţe si upečeme perníčky. Připravené perníkové těsto 
dětem připomínalo modelínu. Mačkáním, válením a vykrajováním těsta děti za chvilku 
zaplnily připravené plechy pěknými perníčky. Práce jim šla opravdu od ruky. S 
ozdobenými perníčky se mohou děti pochlubit na vánočním jarmarku ve škole.  
 
EXKURZE V MARLENCE                                                                                                                           

6. oddělení se vydalo za medovou vůní.  Získali jsme informace o vzniku dortu 
Marlenka a omrkli celou výrobu od pece aţ po zabalení. Ovšem největší úspěch měla 
ochutnávka. Všichni jsme se shodli, ţe zde určitě nejsme naposledy. 
 

„BU- BU“ DISKOTÉKA                                                                                                                        
Ve čtvrtek 6. prosince se v naší školní druţině téměř všechny děti proměnily v čerty a 
čertice. V tento den se konala „BU – BU“ diskotéka a to hned na dvou místech. V 
Divadélku se sešly děti z 1., 4., 5., 6. oddělení a v klubovnách 2. a 3. oddělení. Všude 
měli naši čertíci a čertice opravdový rej – tančili, soutěţili, veselili se a nechyběly 
ani“čertovské dobrůtky“. 
 
PIRÁTI (kino)                                                                                                                                             

V pátek 7. prosince některé děti z naší druţiny v doprovodu  svých vychovatelek opět 
navštívily kino Vlast. Tentokrát nás rozesmál animovaný dobrodruţný film Piráti. 
Sledovali jsme osudy dobrosrdečné party, kterou doprovázela samá smůla při plavbě 
po moři. Cestou tam i zpět jsme si „vychutnali“ krásnou zimní procházku kolem řeky 
Ostravice. 

 

VÁNOČNÍ JARMARK A DÍLNY                                                                                                  

I zde měla naše školní druţina své místo. Děti prodávaly keramické zvonečky a 
hvězdičky, medové perníčky a vizitky na dárečky. Všechny tyto výrobky vytvořily děti za 
pomocí paní vychovatelek. V druţinové dílně si mohli ostatní poskládat vánoční 
papírovou hvězdu. 

 FINÁLE CITADELY                                                                                                                     

Ve středu 9. 1. 2013 jsme se plni sil vydali s našimi finalisty na velké finále 4. ročníku 
Citadely do Střediska volného času Klíč. Za naši školu se finále zúčastnilo 5 tříčlenných 
druţstev 1. a 2. tříd. Cestou do finále jsme museli absolvovat 5 disciplín (střelba na 
bránu, elektronické šipky, běh se zátěţí do schodů a ze schodů, opičí dráhu a hru s 
víčky). Všechno jsme úspěšně zvládli a druţstvo Černé šípy vybojovalo 2. místo. 
Dostali diplom a krásnou věcnou odměnu a ani my ostatní jsme neodcházeli s 
prázdnou. Všem se soutěţ líbila a věříme, ţe 5. ročníku se zase zúčastníme. 

MADAGASKAR 3 (kino)                                                                                                                              

V pátek 18. ledna se děti, které měly zájem, vydaly se svými vychovatelkami opět do 
kina Vlast, tentokrát na animovanou komedii USA „MADAGASKAR 3“. Veselé filmové 
záţitky si všichni odnášeli z dobrodruţství, které filmoví hrdinové zaţili, kdyţ havarovali 
letadlem při přeletu z Madagaskaru do Afriky a vyrazili si uţívat do kasina v Monte 
Carlu. Perfektní filmový záţitek byl doplněn zimní procházkou kolem řeky Ostravice. 
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CELODRUŢINOVÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŢ 
Koncem listopadu vyhlásily paní vychovatelky ve svých odděleních celodruţinovou 
výtvarnou soutěţ na téma ILUSTRACE K BÁSNIČKÁM. Šlo o básničky, které si sloţily 
samy děti. Zapojili se všichni, kteří měli chuť malovat. Během celých dvou měsíců ve 
volných chvílích malovaly děti obrázky k projektu DĚTI SOBĚ (Jedná se o 
projekt1.stupně a školní druţiny, kdy výběrem nejlepších prací dojde k vydání knihy). 
Výtvarnou techniku si zvolil kaţdý sám. 
A jak se „malíři“ v jednotlivých ročnících umístili? 

1. třídy:   1. místo   Stříţová Eva  1. D 

    2. místo   Gryţbonová Lucie  1. B 

    3. místo   Bosáková Jolanka 1. B 

 

2. třídy:   1. místo   Zubková Michaela  2.B 

               2. místo   Barcziová Thea  2. A 

               3. místo   Pluháček Patrik  2. B   
 

3. třídy:   1. místo    Dziková Patricie  3.C 

               2. místo   Kubová Jana   3. A 

               3. místo   Blechová Lucie   3. A 

 

4. třídy:   1. místo   Zdrţavová Eva   4.B 

               2. místo   Duţdová Sára  4.B  

 
Ti nejlepší  reprezentovali  naši školní druţinu ve Výtvarné soutěţi školních druţin, 
která se  konala v naší druţině 13. února 2013.  
  

KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE NA NOVÉ PĚTCE                                                                         
Ve středu 30. ledna se tělocvičny naší školy proměnily v pestrobarevný svět 
pohádkových bytostí. Propuklo zde velké karnevalové veselení. Všichni ti kašpárci, 
princezny, víly, vodníci, různá zvířátka aj. se zde přišli pobavit a do sytosti se vydovádět 
v programu vynikajících KLAUNŮ Z BALONKOVA. Nechybělo ani posezení 
s občerstvením, na kterém měly veliké zásluhy paní kuchařky. Ty připravily do našeho 

„bufítku“ opravdu delikatesní chlebíčky. Zvláštní poděkování patří sponzorům: 

UNILEVER, GARANT, MOBIS, VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR a rodičům, kteří 

zásobili tombolu hezkými dárky! V neposlední řadě pak velký dík za pomoc a 

spolupráci patří našemu panu školníkovi Chalupkovi.  
 
 

JARO 
VÝTVARNÁ SOUTĚŢ MĚSTSKÝCH ŠKOLNÍCH DRUŢIN                                           

  O tom, ţe naše děti hezky a rády malují, svědčí účast ve výtvarné soutěţi městských 
školních druţin. Ta se konala 13. února 2013 v prostorách ŠD při NOVÉ PĚTCE. 
Zúčastnilo se jí 47 dětí z desíti městských škol (ŠD při 1., 2., 4., 5., 7., 8., 11. ZŠ, ŠD při 

ZŠ v Lískovci, Chlebovicích a Naději). Tentokrát si děti vylosovaly téma: ŢIVOT NA 

ŘECE V ZIMĚ.Po krátkém motivačním rozhovoru se pustily s chutí do práce. Výtvarnou 
techniku si zvolil kaţdý sám. Malovalo se vodovými a temperovými barvami, suchými a 
voskovými pastely, pastelkami. Nejpovedenější obrázky byly vyhodnoceny a 

odměněny.Naši školní druţinu reprezentovaly tyto ţákyně:  Eva Stříţová 1. A, Thea 

Barczinová 2. A, Lucie Blechová 3. B, Eva Zdrţavová 4. A.  

Umístění v jednotlivých kategoriích 

1. třída:  

1. místo – Stříţová Eva 5. ZŠ 
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2. místo – Lukáčová Simona 11. ZŠ 
3. místo – Jarošová Zuzana 7. ZŠ 
 
2. třída: 

1. místo – Barcziová Thea 5. ZŠ 
2. místo – Cignová Veronika1.ZŠ 
3. místo – Divišová Kateřina 2. ZŠ  
3. třída:  
1. místo – Chasáková Julie 4. ZŠ 
2. místo – Blechová Lucie 5. ZŠ 
3. místo – Kubalová Šarlota 1. ZŠ 
4 třída: 

1. místo – Zdrţavová Eva 5. ZŠ 
2. místo – Batmanová Amira 1. ZŠ 
3. místo-  Číp Daniel 7. ZŠ 

5. třída:  
1. místo – Richter Jan 7. ZŠ 
2. místo – Lepíková Adéla 1. ZŠ 
3. místo – Opělová Veronika 2. ZŠ 

 

SPONZORSKÝ DAR PRO DRUŢINU – DŘEVĚNÉ HRY 
Zábava – postřeh – vítězství, to jsou dřevěné hry, které získal pan ředitel  pro  naši 
druţinu sponzorským darem od  Ing.Velčovského  a společnosti FINSTAL. 
 
REBELKA ( kino)                                                                                                                        
V pátek 15. února se děti, které měly zájem, vydaly se svými  vychovatelkami opět do 
kina Vlast. Tentokrát se všichni těšili na dobrodruţný film USA REBELKA. S napětím 
jsme sledovali příběh o tvrdohlavé princezně jménem Merida, která by nejraději chodila 
na lovy. Její povinnosti to však nedovolovaly a ona se musela vdávat. Svérázná slečna 
se ale vzepřela rodině, utekla do lesů, kde zaţila s pomocí  tajemné čarodějnice a s 
pomocí přátel spoustu dobrodruţství. Hlasitý potlesk na konci filmového představení 
svědčil o tom, ţe pohádka se dětem opravdu líbila. 

 

FINÁLOVÉ KOLO PUZZLIÁDY    

V pondělí 18. března se v Divadélku naší školy konalo finálové kolo CELODRUŢINOVÉ 

PUZZLIÁDY.                                                                                                                              
Místní kola proběhla v jednotlivých odděleních během posledních čtrnácti dnů. Z kaţdé 
třídy byli vybráni tři nejlepší.  

1. oddělení: 

1.B  Muchová Markéta, Gryţbonová Lucie, Bosáková Jolana 

2.B  Tenglerová Tereza, Rašková Petra, Škutová Karolína  

2. oddělení: 

2.A  Polachová Adéla, Bednářová Veronika, Přibylová Amálie 

3. B  Kozlová Nela, Polach Felipe, Ďurník František  

3. oddělení: 

1.D  Pokludová Adéla, Šebesta Šimon, Stříţová Eva 

3. A Odloţilíková Malena, Marková Kateřina, Blechová Lucie  
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4.oddělení: 

1.C  Šilbachová Nikola, Michnová Apolena, Pindur Nicolas 

3. D Holůšová Berenika, Šlachtová Silvie, Pavlovová Michaela 

5. oddělení : 

1.A  Metz Michal. Čerňáková Iva, Pudová Valérie 

2.C  Pindurová Viktorie, Klimeš Michal, Vík Jakub 

 

6. oddělení: 

3. C DzikováPatricie,  Bohačíková Lucie, Vavříková Lucie 

4.A Lipka Matěj 

4.B  Štefková Veronika, Kinzlová Kateřina 

4.C  Jeţ Kryštof, Radová Simona, Galušková Petra 

5.D Michálek Karel, Kmošťák Michal 

Do finálového kola postoupily pouze děti z prvních míst. 

Za podpory svých kamarádů (diváků) skládaly zcela nové puzzle, které pro tuto akci 
získala paní vychovatelka Jiřina Bujnošková sponzorským darem od firmy 
ALEXANDER. Ta je výrobcem širokého sortimentu společenských her pro děti i 
dospělé, při kterých si mohou rozvíjet své logické myšlení, všeobecné znalosti a 
dovednosti. Z kaţdého ročníku byli i zde vyhodnoceni a odměněni tři nejlepší. Ti si 
kromě diplomu a sladké odměny odnesli i krabičku puzzlí od firmy Alexander. 

Finálové umístění dopadlo takto:                                                                                                  

  1. třídy   

1. místo: Pokludová Adéla                                           

2. místo: Muchová Markéta 

3. místo: Metz Michal 

    

  2. třídy   

1. místo: Pindurová Viktorie 

2. místo:  Rašková Petra 

3. místo:  Polachová Adéla   
   

 3. třídy  

1. místo: DzikováPatricie                           

2. místo: Holušová Berenika 

3. místo: Kozlová Nela  

 

  4. třídy  

1. místo: Lipka Matěj 

2. místo: Štefková Veronika 

3. místo: Radová Simona  
 

  5. třída 

1. místo: Michalek Karel 
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DOBA LEDOVÁ: ZEMĚ V POHYBU (kino)                                                                                    
V pátek 15. března navštívily děti, které měly zájem, za doprovodu   
vychovatelek opět kino Vlast. Tentokrát jsme zhlédli další napínavé 
dobrodruţství  nejoblíbenější zvířecí partičky – mamutí rodinky, lenochoda, 
šavlozubého tygra a krysoveverčáka ve filmu DOBA LEDOVÁ: ZEMĚ V POHYBU. 

MISSKA A MISSÁK DRUŢINY 4. -6. ODDĚLENÍ                                                                           
Pátek 22. března byl ve znamení volby MISSKY a MISSÁKA 4. - 6. oddělení. Děti se 
bavily a předvedly své umění v judu, tanci, cvičení s obručí, kouzlení …. Porota to 
neměla vůbec lehké. Vše se zrodilo v hlavinkách holek  6. oddělení – Verunky 
Štefkové, Terky Bartošové a Evičky Zdrţavové, které celou akci vymyslely, uspořádaly, 
vytvořily diplomy a zajistily ceny. Moc děvčatům děkujeme za hezké odpoledne. 
 

ŘÍKEJ, ŘÍKEJ BÁSNIČKY, ROZSVÍTÍ SE HVĚZDIČKY… 
Koncem března nastal okamţik, kdy na svět přišla kniha z dílny našich dětí a v několika 

případech i jejich nejbliţších. Na vydání knihy  Říkej, říkej básničky, rozsvítí se 

hvězdičky…aneb děti dětem měly největší zásluhu paní vychovatelky Melanie 
Nováková a Romana Konečná v rámci projektu pro celý 1. stupeň. 
 
 

LÉTO 
SUPERHLAS – celodruţinová pěvecká soutěţ 
Týden od 15. dubna byl v naší druţině písničkový. Děti se svými vychovatelkami se ve 

všech odděleních připravovaly na celodruţinovou pěveckou soutěţ SUPERHLAS. Hrály 
písničkové hry, zkoušely zpívat do mikrofonu písničky, které znají, učily se nové. 
22. dubna se v Divadélku školy sešla všechny oddělení naší druţiny. Z kaţdé třídy zde 
zazpívali svou písničku tři nejlepší zpěváci. Ostatní děti dělaly obecenstvo, společně si 
zazpívaly, odpovídaly na otázky týkající se zazpívaných písniček. A jak se naši zpěváci 
umístili? 
 

1. třídy:  1. místo Stříţová Eva 1. D 

              2. místo Gryţbonová Lucie 1. B 

              3. místo Konečný Karel 1. B 

 

2. třídy:  1. místo Tenglerová Tereza 2. B   

              2. místo Habrnal Martin 2. A 

              3. místo Zdrţava Ladislav 2. B 

                             Lednická Laura 2. A 

 

3. třídy:  1. místo Muchová Mercedes 3. C 

              2. místo Šujan Richard 3. B 

              3. místo Křenková Nikola 3. D 

  

4. třídy:  1. místo Štefková Veronika 4. B 

              2. místo Zdrţavová Eva 4. B 

              3. místo Galušková Petra 4. C 

 

DEN ZEMĚ – VÍČKOHRÁTKY 
V rámci oslav Dne Země vyhlásily paní vychovatelky v týdnu od 22. dubna 
celodruţinové VÍČKOHRÁTKY. I v tomto školním roce přihlásily naši druţinu do 
soutěţe ve skládání mozaiky z PET víček. Soutěţící kolektiv měl za úkol sestavit z PET 

víček barevnou mozaiku (minimálně 2500 víček), tentokrát na téma ZOOLOGICKÁ 

ZAHRADA. A tak se děti za pomocí svých vychovatelek pustily do práce. V hromadách 
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barevných víček vybíraly ty správné barvy, třídily, skládaly, nalepovaly a zároveň 

relaxovaly. Výsledkem byly čtyři mozaiky:1. oddělení – ŢIRAFA, 2. a 3. oddělení – 

PAPOUŠEK, 4. oddělení – PLAMEŇÁCI, 5. oddělení – LIŠKA. 

NORMAN A DUCHOVÉ (kino)                                                                                                  

Norman a duchové je název animované pohádky, která se odehrává v malém 
americkém městečku. Co je na něm zvláštního? Je obléháno zombies. Jediná 
záchrana se skrývá v malém chlapci jménem Norman. Umí totiţ rozmlouvat s mrtvými. 
Tento napínavý, ale i veselý příběh zhlédly děti, které měly zájem ,v pátek 26. dubna 

v kině Vlast. 

 

,,SKŘIVÁNEK“ PĚVECKÁ SOUTĚŢ MĚSTSKÝCH ŠK. DRUŢIN                                             
Tak jako kaţdý rok, tak i letos proběhla pěvecká soutěţ městských školních druţin pod 
názvem „Skřivánek“. Místo pro konání soutěţe nám nabídl klub „Prostor“. Soutěţ se 
konala dne 3. 5. 2013. Vzhledem k vyrovnaným a výborným pěveckým výkonům dětí 
měla porota, sestavená z vychovatelek městských druţin, velmi obtíţnou úlohu při jejich 
hodnocení. Děti zastupující naši školní druţinu měly ve velké konkurenci těţkou úlohu – 

zabojovat o místa vítězů. To se podařilo. Získali jsme 2. místo za druhé třídy – Tereza 

Tenglerová, 3. místo za třetí třídy – Mercedes Muchová a další 3 .místo za čtvrté třídy 

- Eva Zdrţavová. Vítězkám blahopřejeme. 

 

DEN MATEK V 4., 5. a 6. oddělení druţiny                                                                                 
„MILÁ MAMINKO, TENTOKRÁT TI K TVÉMU SVÁTKU NAMALUJI ŠPERK“                        
Touto  větou pozvaly děti naší školní druţiny (4., 5., 6. oddělení) své maminky na malou 
tvořivou dílničku, která se konala u příleţitosti Dne matek v pondělí 13. května v galerii 
DUHA naší školy. Sešly se maminky, babičky, tatínkové i sourozenci. Ti všichni spolu 
s dětmi z druţiny a se svými  vychovatelkami si proţili příjemné, tvořivé odpoledne. Na 
vyřezané tvary sklíček, které si mohli vybrat a zakoupit, malovali speciálními barvami. 
Kaţdý namalovaný šperk byl originálem. Kromě šperků se dětem velice dařilo malování 
skleněných talířků. Touto cestou bychom chtěli poděkovat nejen všem rodičům a 
prarodičům, kteří přišli mezi nás, ale hlavně panu Samuelovi Fojtů, který nám přivezl 
spoustu skleněných sklíček, barev a svými radami nám všem pomáhal. 

 

14. 05. 2013 – BESEDA POLICIE ČR 2. a 3. oddělení                                                                 

Dne 14. května 2013 proběhla v naší školní druţině beseda pro 
děti.                                        

V multimediální učebně je přivítal zástupce Policie ČR pan nprap. Mgr. Vlastimil 
Starzyk. Proběhla beseda, která se dotkla jak práce a poslání policie, tak BESIPU, coţ 
je ještě víc aktuální před obdobím letních prázdnin. Velký prostor dostaly samotné děti 
se svými všetečnými dotazy. Vychovatelkám bylo přislíbeno, ţe takovéto vydařené akce 
se mohou i v  budoucnu  opakovat. 

Hotel Transylvánie (kino)                                                                                                                          
V pátek 24. května navštívily děti naší školní druţiny, které měly zájem, za doprovodu 
svých vychovatelek opět kino Vlast. Tentokrát nás pobavila animovaná rodinná 

komedie Hotel Transylvánie. S nadšením jsme sledovali mírně hororovou pohádku, 
kde příšerky místo nahánění strachu vtipkují. Nejvíc dětí rozesmál na závěr rapující 
Drákula, který dokonce strhl některé diváky nejen k potlesku a zpěvu, ale i k tanci.  
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ÚČAST NA PROJEKTU „OHROŢENÁ ZVÍŘATA NAŠÍ PLANETY“                                    

Ve středu 29. května proběhl na 1. ZŠ národního umělce P. Bezruče 9. ročník 
ekologicko-výtvarné soutěţe „Zhodnocení recyklovaného a odpadního materiálu ve 

výuce.” Naši školní druţinu reprezentovaly: Patricie Dziková 3. C, Zora Lisníková 3. 

C, Eva Zdrţavová 4. B. Tato děvčata pod vedením paní vychovatelky Pospíšilové a 

Drabinové vytvořily plošné dílo na téma Ohroţené zvířata naší planety. Jak se jim 

práce povedla, posuďte sami na přiloţených fotografiích. Děvčatům děkujeme za 

vzornou reprezentaci naší školy!!! 

 

„O MÁŠENCE“ divadlo „BONBON“                                                                                                     

Ve čtvrtek 30. 5. a v pátek 31. 5. proţily děti naší školní druţiny hezký kulturní záţitek. 
Navštívilo nás divadélko „Bonbon“ z Frýdlantu n. Ostravicí.  Herci zahráli hru: O 
MÁŠENCE. Za pomocí loutek a veselých rekvizit vtáhli děti do děje. V průběhu 
představení komunikovali s dětskými diváky, zpívali, tančili a vytvářeli úsměvné situace. 
Děti si opravdu představení, kdy se trošku rozpustilá holčička Mášenka setkala s 
drakem, modrým ptáčkem, třemi medvědy a vůbec zaţila spoustu příhod, uţívaly od 
začátku aţ do konce. 

 

„ZAHRADNÍ SLAVNOST“                                                                                                                 

Na čtvrtek 6. června naplánovaly paní vychovatelky poslední celodruţinovou „mega“ 
akci v tomto školním roce ZAHRADNÍ SLAVNOST. Jelikoţ počasí nám nedovolilo 
veselit se na školním dvorečku a hřišti, byla celá akce přesunuta do školy. 
V tělocvičnách hrálo 6 smíšených druţstev fotbalový turnaj, který připravili a odpískali 

rodiče našich dětí – tatínek Filipa Šponera z 3. B a maminka Vanessy Smýkalové z 

3. A třídy. Na stupních vítězů se umístila tato druţstva: 

1. místo:  Marek Ondra 3. A, Němeček Matyáš 3. A, Cudzik Matyáš 2. A, Ben Haj 

Málik 2. A, Koch Adam 1. D, Ţidek Jonáš 2. B, Kunčík Lukáš 1. D, Stanovský Petr 

1. D           

2. místo: Kaňok Marek 3. A, Vanessa Smýkalová 3. A, Polách Felipe 3. B, Zedník 

Matyáš 2. A, Pluháček Patrik 2. A, Marášek  Ondřej 2. A, Konečný Karel 1. B, 

Šebesta Šimon 1. D, Makovička Martin 1. D 

3. místo: Stříţ Marek 1. C, Kysel Štěpán 1. C, Zavadil Dominik 1. C, Barčák Lukáš2. 

C, Vík Jakub 2. C, Lesko Marek 2. C, Hajnovič Luboš 3. D 

Nejlepší brankář: Kaňok Marek 

Nejlepší střelci: Lesko Marek, Barčák Lukáš 

Nejlepší hráči: Cudzik Matyáš, Marášek Ondřej 

V Divadélku školy probíhalo současně s turnajem tančení ZUMBY pod skvělým 

vedením maminky Adama Kocha z  1. D třídy. Děvčata, ale i chlapce vtáhly 
melodické písničky spolu s perfektními sestavami do aerobního cvičení s prvky latinsko-
amerických tanců. Po těchto aktivitách byly pro děti připraveny stanoviště zručnosti, 
které si kaţdý mohl projít a na svou kartičku nasbírat hvězdičky. Současně v Divadélku 
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pokračovala zábava s diskotékou Martina Pospíšila, při které se děti nejen dosytosti 
vytančily, ale také si zasoutěţily v tanečních soutěţích.                                                                                                                   
Na závěr vydařeného odpoledne dostal kaţdý účastník balíček, který obsahoval nejen 
něco k zakousnutí, ale i kelímek a zubní pastu, vitamín a reflexní cyklo vestu. Balíčky 
se podařilo zajistit naší paní vychovatelce Jiřince formou sponzorských darů.Přestoţe 
nám sluníčko k této akci nesvítilo, proţili jsme zase jedno „perfektní“ (hodnotily děti) 
odpoledne v naší druţině. 

 

BOWLING “ U KŘÍŢE“                                                                                                                      
1. 2. 3. oddělení – 12. 6.2013, 6. oddělení – 18. 6.2013, 4. oddělení - 25. 6.2013, 5. 
oddělení –  
26.6 2013.  V tyto dny si děti ze školní druţiny zahrály v bowlingové herně U Kříţe. 
Někteří tak poprvé potěţkaly herní koule a pokusily se shodit v dálce kuţelky. Začátek 
byl těţký. Později se začalo dařit a kuţelky padaly k zemi jako podťaté. Děti se svými 
výkony byly spokojené a hru si moc uţily. Za své výkony obdrţely diplom „ 
BOWLINGÁŘ ROKU 2013 “.                                                                                                                                                                                                                                                          

RAUBÍŘ RALF (kino)                                                                                                                    

V pátek 14. června se vydaly paní vychovatelky s dětmi, které měly zájem, na poslední 
filmové představení v tomto školním roce do kina Vlast. Tentokrát na animovanou, 
rodinnou komedii RAUBÍŘ RALF. S napětím jsme sledovali zábavnou pouť za 
poznáním, ţe člověk sice můţe být navenek padouchem, ale důleţitější je, jaký je 
uvnitř.  

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA MĚSTSKÝCH ŠKOLNÍCH DRUŢIN                                                 

Ve středu 19. června se nejlepší sportovci naší školní druţiny zúčastnili sportovní 
olympiády městských školních druţin“KDO DÁL, KDO RYCHLEJI“na školním hřišti při 

11. ZŠ. Naši školní druţinu reprezentovali tito ţáci: Lukáš Kunčík 1. D,  Marek Lesko 

2.C,  Filip Šponer 3.B, Lucie Vavříková 3.C, Lukáš Frydryšek 4.C, Petra Galušková 

4.C, Karel Michalek 5.D. Přestoţe sluníčko v tento den opravdu hřálo, naši sportovci 

bojovali ze všech sil.  V lehkoatletickém trojboji se na stupně vítězů podařilo dosáhnout 

Petře Galuškové ze 4. C – 1. místo (děvčata 4. tříd) a Lucce Vavříkové z 3. B – 3. 

místo (děvčata 3. tříd). Děvčatům gratulujeme k umístění  a děkujeme za reprezentaci 
školní druţiny. 

20. 06. 2013 – MOZAIKA Z VÍČEK OD PET LAHVÍ                                                                      

Ve třetím červnovém týdnu přišly výsledky 8. ročníku soutěţe MOZAIKA z víček od PET 

lahví. Tentokrát tvořily děti mozaiky na téma ZOLOGICKÁ ZAHRADA. Gratulujeme 

dětem z 5. oddělení, které se ve své kategorii umístily na 2. místě s obrázkem 

LIŠKA. Mozaiku hodnotili návštěvníci ostravské Bambiriády ve stánku SkaKS Dakoty. 

Během celého školního roku nasbíraly druţinové děti s rodiči, prarodiči a kamarády 210 

kg víček z PET lahví. Tyto jsme poslali rodičům nemocné ANIČKY, kteří veškeré 
prostředky z prodeje víček pouţili na úhradu biologické léčby. 

 

                                                                   Zpracovala  Drabinová Irena 26. června 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 
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Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, 

El. Krásnohorské 2254 

 

součást 
MŠ Lískovecká 2850 

 

 

 

za školní rok 2012/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah:            I.     Základní charakteristika škol 

                          II.    Přehled učebních plánů 

                         III.    Údaje o pracovnících školy 
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                         IV.    Další údaje o škole 

 
 

I. Základní charakteristika školy 

Název  
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El.Krásnohorské 2254 
 

Adresa 
El.Krásnohorské 2254  

738 01   Frýdek-Místek 
 

 tel.  555531651                           e-mail:  info5zs@mcnet.cz 
        555531652 

             odloučené pracoviště  

MŠ Lískovecká 2850, Frýdek - Místek 
                                                    
 tel. odloučeného pracoviště:  
MŠ 5555557712                           e-mail:  msliskovecka@seznam.cz. 
ŠJ: 555557721 

                                                      
 

a) Právní forma - příspěvková organizace 

    ZŠ s právní subjektivitou od 1. 9. 1998 

    IČO 68157797    DIČ  CZ 68157797 
 
 

b) Zřizovatel školy - Zřizovací listina 

    Město Frýdek - Místek 
    Radniční 1148 
    73822 Frýdek - Místek 
 

 

c) Ředitel školy, statutární zástupce 
   PaedDr. Jaromír Horký 

 

d) Datum zařazení do sítě škol 
    1. 9. 1999 - Rozhodnutí o zařazení - Školský úřad Frýdek – Místek 
 
 

e) Mateřská škola Lískovecká 2850 Frýdek – Místek se od 1. 1. 2003 stala 

součástí  ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254  
 

                                                      

f) Celková kapacita mateřské školy  
   MŠ: 106 dětí 
   Školní jídelna: 180 dětí 
   Do předškolního vzdělávání bylo nově zařazeno 39 dětí 
 

g) Předškolní vzdělávání respektuje přirozená práva a potřeby dítěte, podporuje jeho 
osobnostní rozvoj, probouzí a rozvíjí jeho intelekt, umoţňuje mu porozumět okolnímu 
světu, probouzí jeho chuť poznávat, tvořit a učit se. V naší MŠ se přizpůsobuje 



 35 

vývojovým, sociálním a emociálním potřebám našich dětí, vzdělávací činnost je 
zaloţena na přímých záţitcích a aktivní účasti. 

 

h) Našim dětem škola nabízí doplňkové aktivity v rámci denního 

předškolního vzdělávání 
     ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ  

     VÝTVARKA 

     TANEČKY 

     BARVIČKA 

     METODA DOBRÉHO STARTU 

     HOPÍK I, II 

     PLAVECKÝ VÝCVIK 

     LYŢAŘSKÝ VÝCVIK 
 
 

II. Přehled učebních osnov a učebních plánů 
 
Naše mateřská škola pracuje podle Rámcového programu pro MŠ předškolní 
vzdělávání, který byl vydán MŠMT ČR / č. j32 405/204 -22 v Praze  3.1.2005 
 

Název ŠVP  „ Kamarádi z lískového oříšku“ 

 

Projekty 
 
„Panda“-prevence bezpečnosti dětí a mládeţe ve spolupráci s policií 
Zapojili jsme se do projektu „Celé Česko čte dětem“    
                                             „Barevný svět dětí “  
                                             „Barevný týden|“ 
                                             „Nechci kazy, ŠKOLKA.“ 
                                             „Týden pro Zemi 

 
 

III. Údaje o pracovnících školy 
 
a) Věková struktura pedag. pracovníků  
    2 učitelky do 40 let  
    4 učitelky do 50 let 
    2 učitelky nad 50 let 
 
b) Kvalifikovanost 
    8 pedagogických pracovnic (2 pracovnice studují VŠ pro doplnění kvalifikace) 
 

c) Provoz školy  
    ve školním roce 2012/2013 pracovalo v MŠ 8 učitelek s úvazky 100% 
 
d) Provozní pracovnice 

 školnice 50% úvazku + 50% jako pradlena 

 2 uklízečky - 80% úvazek 
 

e) Pracovnice školní jídelny 

 vedoucí stravování 100 % úvazek 

 kuchařka 100 % úvazek 



 36 

 pomoc. kuchařka 85% úvazek 

 pomoc. síla  50 % úvazek 
                                                                                                                                        
přepočtený počet zaměstnanců kuchyně 3,35 
 

IV. Akce školy 
 

 Informační schůzky pro zákonné zástupce dětí 

 Bramborové tvořeníčko – společné odpoledne s rodiči 

 Výlet do ZOO v Ostravě 

 Zahájení činnosti doplňkových aktivit 

 BROUČKIÁDA – zábavné odpoledne s klaunem Hopsalínem na zahradě MŠ 

  Celé Česko Čte Dětem – „ Babička do školky“ 

 Divadélko pro děti I. a II. ročníku v MŠ – „ O Mášence“ 

 Podzimní listohrádky – tvořivé odpoledne s rodiči na zahradě MŠ 

 Exkurze na výstavě cizokrajných ptáků 

 Vycházka do lesa 

 Návštěva v knihovně ve Frýdku (pro děti III. ročníku) 

 Vánoční fotografování  

 EXHIBICE PSA SORBONA 

 Návštěva městské policie – přednáška pro děti III. ročníku 

 Návštěva kina Vlast 

 Ukázka dravců na zahradě MŠ  

 MUZIKOTERAPIE 

 Posezení s hlínou (společné tvoření dětí a rodičů) 

 LOUTKOVÉ DIVADLO „ PERNÍKOVKA“ – předvánoční výlet za pohádkou do 

Štramberka pro děti III.ročníku 

 Logopedický průzkum Mgr. Kocichové (II. a III. ročník) 

 Mikulášská nadílka 

 Vánoční dílny s rodiči a prarodiči 

 Malý výlet na Jarmark a výstavu Betlémů 

 Vánoční nadílky pod stromečkem 

 Návštěva v základní škole – „ Učíme se s kamarády 3. třídy“ 

 Prohlídka Baziliky minor Navštívení Panny Marie 

 Návštěva loutkového divadla v Ostravě-„ Pohádka o víle Amálce“ 

 Návštěva v 1. třídě ZŠ (III. ročník), přednáška ped. 1. tříd pro rodiče dětí III. ročníku 

 Účast všech dětí v projektu „Nechci kazy! Školka.“- přednáška pro rodiče a děti 

 BÍLÝ DEN – zábavné dopoledne s bílou barvou 

 Hry se sněhem na zahradě MŠ – spolupráce se ZŠ 

 Kouzelník v MŠ 

 Zimní Olympiáda na zahradě MŠ 

 Keramická dílna – tvoření dětí a rodičů z hlíny 

 „LYŢUJEME SE SLUNÍČKEM“- lyţařský výcvik na Bílé 

 Karneval s klauny z Knoflíkového světa 

 Loutková pohádka v MŠ – „ Kašpárek a modrá perla“ 

  Výstava výtvarných prací dětí celé MŠ (projekt „Výtvarný svět očima dětí“) 

 Vítání jara – vynášení Moreny 

 Jarní dílny s rodičovskou veřejností 

 TÝDEN PRO ZEMI 
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 Divadélko v MŠ – pohádka „Jak myška Klárka pomáhala uklidit palouček“ 

 Den otevřených dveří 

 KLAUN TÚ TŮ – dopravní výchova formou zábavné schow pro děti 

 Výlety do lesa (K Hájku, Na Zátiší) 

 Pálení čarodějnic – hravé odpoledne pro rodiče a děti na zahradě MŠ 

 Den matek – besídky  

 Exkurze na frýdecký zámek 

 PLAVECKÝ VÝCVIK (pro děti III. ročníku) 

 OSLAVA MDD  

 Pohádka v MŠ „ Jak Karlík zachránil babičku“ (I. a II. ročník) 

 SLUNÍČKOVÝ DEN- zábavné dopoledne se ţlutou barvou 

 Indiánské hrátky – nocování v MŠ 

 Rozloučení se školáky 

 VÝLET NA BÍLOU – Putování za piráty,Pohádkový poklad 

 Informativní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých děti 

 

Provoz školy 

 

od  6.00 hod. - 16.00 hod. 

Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ. 
Ve školním roce 2012/2013 odešlo do ZŠ 29 dětí, 15 dětí přešlo v průběhu roku na 
jinou MŠ. Tato uvolněná  místa byla okamţitě obsazována  čekajícími ţadateli. Celkem 
docházelo do MŠ v průběhu roku 106 dětí.                                                                                
V MŠ se stravovalo  společně s MŠ Lískovec 131 dětí. 
K 30.9. 2012 bylo přijato k faktické docházce 30 dětí.                                         
 

 
 
 
 

                      

                                                                                                                              

Zpracovala: Jana Ondrušíková 
 
      
 
 
 
 
 
  
 


